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Granskning av kostförsörjningen; - organisation, effektivitet, ekonomi

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat kommun-
styrelsens, barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens kostförsörjning till
skolor och äldreomsorg avseende organisation, effektivitet och ekonomi. I granskningen
har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen med kommunstyrelsen som
huvudansvarig nämnd i dagsläget driver kostverksamheten för kommunens samtliga
berörda verksamheter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt om nämndernas
interna kontroll av verksamheten är tillräcklig.

Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi sammantaget att kostverksam-
heten i berörda nämnder i stora delar bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det är
däremot, p g a senare beslut och förändringar bl a organisatoriskt, inte möjligt att bedöma
i vilken utsträckning målsättningarna från kostutredningen har förverkligats.

Vad gäller den interna kontrollen är vår bedömning att denna är tillräcklig, men att
utrymme för förbättring finns t ex vad gäller analyser av egna kostnader jämfört med
andra kommuner samt när det gäller kvalitetssäkring/kvalitetskontroller av kosten.

Dialog och samverkan mellan kostavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen
respektive socialförvaltningen har hittills haft förhållandevis låg prioritet, vilket kan ha
bidragit till försämrad helhetssyn och enhetlighet i kommunens totala kostverksamhet.

I granskningen som redovisas i bifogade rapport, återfinns ett antal identifierade
utvecklingsområden. Utifrån detta anser vi att kommunstyrelsen bör ta initiativ till att:

 formalisera dialogen mellan kostavdelningen och dess kunder
 utveckla kvalitetsarbetet rörande kostverksamheten



 frågor om matens kvalitet inom äldreomsorgen beaktas/kvalitetssäkras
 jämförelser med andra kommuner görs avseende såväl ekonomi som kvalitet inom

kostförsörjningen
 närmare analysera kostnadsbilden och den interna uppföljningen av

måltidskostnaderna.

För revisorerna i Bodens kommun

Britt-Inger Olsson Stellan Lundberg
Ordförande v ordförande

Per-Olof Planting har inte deltagit i granskningen vad avser socialnämnden.
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